
 

Príloha č. 2 
Z á p i s n i c e 

z riadneho 18. Valného zhromaždenia ZMS  konaného 16. októbra 2008 v Banskej Bystrici 
 

 

Správa Predstavenstva ZMS o činnosti Zväzu múzeí na Slovensku  od 17. Valného 

zhromaždenia 
 
 
Od 17. Valného zhromaždenia Predstavenstvo ZMS zasadalo 10x, z toho 4x v Banskej 
Bystrici, 1x v Trnave, Žiline, Fiľakove, Nitre a 2 x v Bratislave. 
Počet riadnych členov ZMS: 63   
Noví členovia za rok 2008: Hradné múzeum vo Fiľakove, Dubnické múzeum v Dubnici, 
Súkromné etnografické múzeum „ Humno“ v Košiciach, Ponitrianske múzeum v Nitre 
 

Plnenie  Rámcového programu ZMS do 18. Valného zhromaždenia 
Podľa jednotlivých ukazovateľov programu 

1. Koncepčná práca 
Bod 1.1 

Podieľať sa na riešení aktuálnych problémov členských múzeí vo vzťahu k zriaďovateľom  
K tomuto bodu údaje v texte 1.4 
Bod 2.1 

Podieľať sa na príprave právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa 
múzejníctva 
Účasť na prípravnom konaní: 
Návrh Zákon o vývoze a dovoze kultúrneho tovaru 
Návrh Zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
Členstvo: 
Komisia MK SR na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva 
Bod 3.1 

Vypracovanie štandardov múzejnej práce 
Cieľom materiálu  Štandardy múzejných činností je definovať základné činnosti, ktoré je 
múzeum povinné vykonávať v záujme záchrany a ochrany súčasti kultúrneho a prírodného 
dedičstva a s tým spojené výkony a postupy. Materiál je spracovaný v súlade s platnými 
právnymi predpismi a muzeologickými teóriami. Určuje obsah a postupy pri realizácii 
základných múzejných činností. Materiál je určený zamestnancom múzeí, ako aj 
zriaďovateľom a zakladateľom múzeí, aby sa mali možnosť bližšie zoznámiť  s obsahom, no 
najmä rozsahom  výkonov pri realizácii základných odborných činností , ktoré sú rámcovo 
stanovené v právnych predpisoch.  
Materiál – po prijatí zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, 
ktorý je v legislatívnom procese – bude dopracovaný a poskytnutý múzeám a ich 
zriaďovateľom ako metodický materiál.  
2. Verejno– prezentačná práca 
Bod 1.2 

Prezentovať slovenské múzeá na vybraných podujatiach zameraných na cestovný ruch 
a ochranu kultúrneho dedičstva – problém - financie 
Prezentácia ZMS na medzinárodnom veľtrhu Slovakiatour  
V uplynulých rokoch sa ZMS prezentoval samostatne na veľtrhoch cestovného ruchu, v roku 
2008 vznikla možnosť prezentácie prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na 



14. ročníku medzinárodnom veľtrhu IFT Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil 17. – 20. januára 
2008 v Bratislave. Zástupcovia Predstavenstva ZMS doručili  nielen do stánku SACR, ale i do 
stánkov samosprávnych krajov Kalendárium podujatí, ktoré vydal v závere uplynulého roka 
ZMS. 
Prezentácia ZMS na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 
Agrokomplex 2008  
Organizátori 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu, 
ponúkli aj v tomto roku slovenským múzeám možnosť prezentácie v rámci výstavy 
vidieckeho turizmu Regióny Slovenska, ktorý sa konal 21. – 25. augusta 2008. V pavilóne M 
1 sa so svojimi expozíciami spoločne predstavili: Slovenské národné múzeum, ďalej 14 
regionálnych, 5 špecializovaných múzeí, jedno mestské múzeum a nechýbala ani naša 
profesijná ustanovizeň. V stánku Trnavského samosprávneho kraja vystavovali múzeá z 
Dunajskej Stredy, Hlohovca, Piešťan, Skalice a Trnavy. Popri už takmer tradičných 
vystavovateľoch pribudli múzejníci z Vojenského múzea a Literárno-hudobného múzea a 
potešiteľná je i účasť Múzea Janka Kráľa. 
Bod 2.2 

Realizovať a podieľať sa na vydávaní spoločných prezentačno-propagačných materiálov 
členských múzeí. 
ZMS vydalo Kalendárium expozícií, výstav a podujatí slovenských múzeí 2008.  
Bod 3.2 

Zrealizovať spoločné aktivity členských múzeí 
Noc múzeí, 17. 5. 2008  
Prvýkrát sa uskutočnila v celoslovenskom rozsahu s rozsiahlou reklamnou kampaňou v tlači, 
rozhlase, televízii  i na samostatnej webovskej stránke, v rámci ktorej sa záujemcovia mohli 
dozvedieť nielen o ponuke programov ale aj o rôznych zaujímavostiach o zbierkach či o práci 
v múzeách. Organizácia podujatia bola zastrešená ZMS, priebeh a aktivity zabezpečovalo 
predovšetkým SNM spolupráci s agentúrou SK Media, ktorá zabezpečila sponzorov 
i mediálnu stránku podujatia. Rozdelená bola na dve časti: bratislavská a celoslovenská, do 
podujatia sa zapojilo 58 mimobratislavských a 27 bratislavských múzeí a galérií, inštitúcie 
navštívilo spolu 77 tisíc návštevníkov. Priebeh pojatia i ohlas návštevníkov i organizátorov 
jednoznačne nasvedčuje tomu , že takto koncipované podujatie má veľký význam pre 
propagáciu a prezentáciu zbierok i práce múzejníkov a po dohode  zástupcom SK Media sa 
začnú prípravy na ďalší ročník Noci múzeí.       
Festival slovenských múzeí  19. 5. 2008 na Trenčianskom hrade. 
V tomto roku  bolo hostiteľskou organizáciou  Festivalu slovenských múzeí Trenčianske 
múzeum. Podujatie sa uskutočnilo na Trenčianskom hrade. Ráno prebehla tlačovka ktorej sa 
zúčastnili zástupcovia MK SR, SNM, ZMS a AMG ČR. 
Napriek  nie veľmi priaznivému počasiu sa podujatia zúčastnilo okolo 180 múzejníkov , 
v Delovej bašte sa uskutočnila prezentácia 16 múzeí,   ktorá bola nielen výmenou skúseností  
medzi múzejníkmi ale podľa neskoršej odozvy bola zaujímavá aj pre návštevníkov hradu. 
Škoda že na diskusnú časť Hradné múzeá – kultúrne dedičstvo alebo komercia sa nezišlo 
dostatok záujemcov   
Podujatia sa zúčastnil aj zástupca partnerskej Asociácie múzeí a galérií v ČR  Ing.Vlastimil 
Vykydal –riaditeľ TM v Brne. 
Otvorenie festivalu a vyhlásenie výsledkov  celonárodnej súťaže Múzeum roka 2007 sa 
uskutočnilo v Barborinom paláci. Festival otvoril predseda Trenčianského samosprávneho 
kraja MUDr.P.Sedláček .Výsledky súťaže vyhlásil Pavol Šimunič  a Jana Bezáková – 
riaditeľka súťaže. 
V kategórii múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou sa múzeom roka stalo Múzeum mincí 
a medailí v Kremnici 



V kategórii regionálnych múzeí – Galéria mesta Bratislavy 
Po odovzdaní ocenení obe inštitúcie preipravili prezentáciu svojich aktivít 
Na dolnom nádvorí hradu pripravili trenčianskí  múzejníci občerstvenie a poobede v Južnom 
opevnení Trenčianskeho hradu predviedli pre múzejníkov  svoje jazdecké a šermiarske 
umenie Normani – skupina historického šermu z Trenčianskeho hradu. 
Neformálne stretnutie slovenských múzejníkov 
K prezentácii na Agrokomplexe 2008 prináležalo v prvý deň konania veľtrhu i neformálne 
stretnutie, na ktorom sa stretli zástupcovia nielen vystavovateľov, ale aj zástupcovia z ďalších 
desiatich múzeí. V úvodnom príhovore Mgr. Marta Janovičková, predsedníčka ZMS, 
zhodnotila prezentáciu múzejníkov a vyslovila presvedčenie, že vzájomná spolupráca 
organizátorov veľtrhu Agrokomplex a múzejníkov vydrží aj v ďalšom období. 
3. Odborná a odborno koordinačná práca 
Bod 1.3 

Zrealizovať dve stretnutia zamestnancov na odbornom alebo územnom princípe. 
Tento bod sa nepodarilo zrealizovať.  
Bod 2.3 
Konferencia – Kultúrne dedičstvo – ochrana alebo komercia, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 
26. novembra v Banskej Bystrici v spolupráci z Múzeom SNP je v štádiu príprav. 
Bod 3.3 

Práca odborných komisií a sekcií pri ZMS 
Pri  ZMS pracujú  dve sekcie a jedna komisia:  
Etnologická sekci Zväzu múzeí na Slovensku   
Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS 
Umeleckohistorická komisia ZMS 
Tieto pracovné zoskupenia majú svoje odkazy na stránke ZMS, kde sú uverejňované 
materiály k ich činnosti. 
Zhodnotenie ich činnosti:  
Etnologická sekcia ZMS   
Výbor ES sa v priebehu predmetného obdobia zasadal raz, a to: 8. júla 2008, 16. 10. sa 
uskutoční 3. zasadnutie členov sekcie.Počet členov ES do konca septembra 2008 je 48.  
Činnosť : 
Odborný seminár Etnológ a múzeum 2007 pod názvom Múzejné zbierky a zberatelia. 
- vydanie zborníka ( Východoslovenské múzeum v Košiciach) 
- informačné príspevky v tlači 
Etnológ a múzeum – predchádzajúce ročníky 
- rokovania ohľadom vydania zborníkov 
-  XII. ročník celoslovenského odborného seminára so zahraničnou účasťou Etnológ a 

múzeum na tému „Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia sa uskutoční v dňoch 
15.-16. 10. 2008 v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu liptovskej 
dediny v Pribyline.  

Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS 
 bola založená a začala svoju činnosť v januári 2008. Jej hlavným cieľom je posilnenie 
postavenia vzdelávania v činnosti múzeí na Slovensku.  
Predmetom Sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku je 
najmä: 
- legalizácia múzeí ako priestoru vzdelávania a výchovy na pôde ZMS – rozvoj vzdelávacej 

funkcie múzeí na Slovensku,  
- posilňovanie tejto odbornej činnosti v aktivitách múzeí a vytvorenie štandardov 

v poskytovaní vzdelávania múzeami, ktoré spadajú pod ZMS, 



- rozvoj prakticko-odbornej činnosť v tejto oblasti a podpora múzejných pedagógov v 
nadobúdaní kompetencií, zručností a vedomostí pre tvorbu a realizáciu vzdelávacích 
programov v múzeách. 

Činnosť:  
Zakladajúce stretnutie sa uskutočnilo v januári 2008, druhé sa 29. apríla 2008, na ktorom sa 
stanovili ciele činnosti sekcie. Spočívajú v potrebe iniciovať vzdelávací program, ktorý by 
poskytol kvalitné vzdelávanie a informácie o najnovších trendoch v oblasti múzejnej 
pedagogiky.  
Na zasadnutí sa zúčastnilo 36 účastníkov (prítomní boli aj všetci stáli členovia, predsedníčka 
a tajomník sekcie).   
Ďalšie stretnutie je plánované na  29. októbra 2008 a bude venované prezentáciám 
konkrétnych vzdelávacích projektov a programov, ktoré predstavia členovia sekcie 
a pracovníci rôznych múzeí na Slovensku.   
Umeleckohistorická komisia ZMS 
Založená 15. 11. 2007 ako platformy pre komunikáciu kurátorov zbierok 
umeleckohistorického charakteru  so základným cieľom  riešenia odbornej problematiky pri 
práci s týmito fondami. Jej činnosť je zameraním na dva základné okruhy – elektronické  
spracovávanie zbierok a dokumentácie užitého umenia v múzeách na Slovensku. Komisia má 
14 členov. 
Činnosť: 
Na prvom stretnutí 5. 2. 2008  sa stanovil programom komisie : práca na terminológii 
potrebnej pri komplexnom spracovaní zbierkového predmetu, zostavenie adresára kurátorov 
umeleckohistorických zbierok  a vypracovanie projektu na tému dokumentácia užitého 
umenia na Slovensku v spolupráci múzeí, SNG, SAV, Slovenského centra dizajnu, ÚĽUVu 
a umenovedných katedier vysokých škôl s perspektívou jeho realizácie . V rámci práce na 
terminológii boli stanovené pracovné skupiny pre výtvarné umenie, nábytok, hodiny, sklo 
a šperk. Adresár kurátorov bude umiestnený na stránke ZMS. V rámci projektu sa vykonali 
predbežné konzultácie s mimomúzejnými inštitúciami.V štádiu rozpracovanie je dotazník 
mapujúci situáciu súčasného stavu dokumentácie užitého umenia slovenskej proveniencie, 
ktorý bude zaslaný múzeám. 
4. Vnútrozväzová práca 
Bod 1.4 

Pokračovať v realizácii výjazdových zasadnutí P ZMS spojených zo stretnutiami 
s členskými múzeami 
Uskutočnili sa tri stretnutia:  
14. február 2008 - Západoslovenské múzeum v Trnave. 
Jeho  témou bolo oboznámenie sa s aktuálnymi  otázkami  činnosti múzeí v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 
Ako zásadný problém uviedli prítomní zástupcovia múzeí priestory, ktorých veľká časť nie je 
majetkom múzea, resp. ich stav  nezodpovedá zákonu v oblasti požiadaviek na uloženie a 
ochranu zbierok (Galanta, Dunajská Streda, Piešťany, Skalica). Preto je aktuálnou úlohou 
týchto múzeí dobudovanie depozitárnych priestorov, druhou aktuálnou úlohou je zavedenie 
systému ESEZ.  Zástupcovia múzeí ocenili spoluprácu s VÚC, ktoré pokrýva obligatórne 
finančné požiadavky múzeí, s tým, že tohto času sa  zlepšujú aj podmienky pre nákup zbierok 
a ich reštaurovanie. Aktuálne finančné požiadavky  rieši VUC aj  zo svojej rezervy. 
Okrem toho VÚC v zmysle rozpracovania záverov Stratégie rozvoja múzeí a galérií do r. 
2013  cielene smeruje financie do prípravy a realizácie nových expozícií.  
23. apríl 2008  - Považské múzeum v Žiline.  
Venované bolo múzeám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
V rámci programu jeho zasadnutia ako spoločný  problém múzeí definovali prítomní 



riaditelia veľký počet spravovaných objektov, z ktoré viaceré sú národnými  kultúrnymi 
pamiatkami, získavanie  financií na ich správu, ochranu a údržbu, ale aj financovanie správy 
systému ESEZ.  

Okrem toho informovali aj o skutočnosti, že 65 riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského VÚC bolo predchádzajúci deň odvolaných, medzi nimi aj všetci 
prítomní riaditelia.  
17. jún 2008 – Hradné múzeum vo Fiľakove  
Zasadnutie bolo venované aktuálnym otázkam činnosti múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 
miest a obcí na Slovensku. Ako všeobecný problém bol konštatovaný fakt nedostatočného 
personálneho zabezpečenia týchto múzeí. Osobitným problémom Hradného múzea vo 
Fiľakove je problém s vysporiadaním  a odbornou evidenciou zbierok vzhľadom na to, že 18 
rokov bolo súčasťou novohradského múzea v Lučenci. Jeho riaditeľ však konštatoval, že 
prebiehajúce rokovania s vedením Novohradského múzea v Lučenci sú korektné a dávajú 
nádej na optimálne riešenie.  
Bod 2.4 

Projekty do grantov s cieľom získania prostriedkov na činnosť ZMS 
ZMS získalo z grantového systému MK SR: 
Grant na vydávanie časopisu Múzeum – 260 000.- Sk 
Grant na realizáciu konferencie Kultúrne dedičstvo – ochrana alebo komercia  – 100 000.- Sk 
Bod 3.4 

Vypracovanie a uzavretie dohody o spolupráci s partnerskou organizáciou Radou galérií 
Slovenska  
Po predbežných rokovaniach P ZMS vypracovalo návrh na dohodu o spolupráci, ktorú zaslalo 
Rade galérií Slovenska, odpoveď zatiaľ nedošla.   
Bod 4.4 

Pravidelná aktualizácia webovej stránky ZMS 
Predstavenstvo ZMS dôsledne dbalo na prezentáciu profesijnej ustanovizne a členské múzeá 
prostredníctvom webovej stránky mali okrem stabilných informácií možnosť získať aktuálne 
informácie o práci Predstavenstva ZMS, vytváraní odborných komisií, ale aj ponuke voľných 
pracovných miest, či výberových konaní a pod. Využívanie možností webovej stránky ZMS 
je však podstatne širšie, čo však členské múzeá nie v dostatočnej miere používajú. Jej 
návštevnosť nezodpovedá ponuke a možnostiam. 
Bod 5.4 

Udeľovanie ocenení ZMS  
Za rok 2008 :  
Pracovníci múzeí: 9 medailí, 30 pamätných listov 
Na žiadosť MK SR ZMS zaslalo návrh kandidátov na udelenie ceny Andreja Kmeťa:  
RNDr. J. Galvánek, Ing. Š. Javnický, PhDr. M. Šišmiš, Mgr. M.M. Zubercová  
Granty ZMS 
O finančnú podporu požiadali 4 múzeá. Granty v sume 5000 Sk boli udelené: 
Liptovské múzeum v Ružomberku, Múzeum Spiša v Spišskej Novej vsi, Pohronské múzeum 
v Novej Bani 
Z dôvodu nedodržania zásady prideľovania príspevku ( max. 1x za 3 roky ) grant nebol 
Aktivity vychádzajúce z Uznesenia 17. Valného zhromaždenia ZMS 
Novelizácia Stanov ZMS 
Jednou z podstatných vnútroorganizačných úloh vyplývajúcich z potreby zefektívnenia  
a zdynamizovania vlastnej činnosti bolo aj rozhodnutie vytvorenia zodpovedajúceho 
organizačného rámca pre prácu. Vedľa úprav formálneho charakteru vyplývajúcich 
z praktických skúseností a nejasných formulácií je podstatnou navrhovanou zmenou Stanov 
vytvorenie 5 členného Výkonného výboru ZMS, ktorého úlohou je operatívne reagovať na 



problémy a zabezpečiť ich realizáciu v kooperácii s Predstavenstvom ZMS a definovanie 
pôsobnosti a činnosti pracovných zoskupení – územné sekcie ZMS, odborné komisie ZMS 
a pracovné zoskupenia ZMS.         
Rokovanie so Sekciou kultúrneho dedičstva MK SR o možnosti financovania časopisu 
múzeum 
Rokovanie o financovaní časopisu Múzeum sa uskutočnilo so zástupcami SNM i Sekcie 
kultúrneho dedičstva, z jeho záverov vyplynulo, že SNM by malo mať pridelenú účelovú 
dotáciu na vydávanie časopisu múzeum vo svojom rozpočte. 
Rokovanie so Sekciou kultúrneho dedičstva o možnosti financovania prevádzkových 
nákladov ZMS 
Rokovanie o financovaní činnosti ZMS prebehlo  s bývalým riaditeľom Sekcie kultúrneho 
dedičstva Jozefom Lenhartom. Podľa jeho slov, priame financovanie ZMS z rozpočtu MK SR 
nie je možné, možnosť videl v prípadnom pridelení účelovej dotácie cez rozpočet SNM. 
K ďalšiemu rokovaniu už nedošlo, v riešení tohto problému je potrebné pokračovať a hľadať 
spôsob stabilného prísunu financií na činnosť ZMS a jej profesionalizáciu.          
 
Stručné zhodnotenie činnosti P ZMS za posledné volebné obdobie 
 
Základnou snahou Predstavenstva ZMS za posledné tri roky bolo posilnenie činnosti smerom 
k múzeách a predovšetkým snaha o zapojenie členskej základne do riešenia  aktuálnych 
problémov múzejníctva. V rámci sprehľadnenia a zjednodušenia niektorých činností sa 
definovali organizačné pravidlá týkajúce sa zásad prideľovania príspevku ZMS, zásad 
udeľovania ocenení ZMS, vzorový organizačný a rokovací poriadok komisií a sekcií, 
formulár žiadosti na vstup do ZMS.    
Prioritou smerom k podnieteniu aktivity členskej základne bola snaha o formovanie komisií 
a sekcií a realizácia odborných seminárov či konferencií, ktoré by sa mali stať súčasťou práce 
ZMS. Na základe nového organizačného poriadku sa novo profilovala už predtým fungujúca 
Etnologická sekcia ZMS a vznikli  Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS a 
Umeleckohistorická komisia ZMS.  
V rámci snahy o vytvorenie platformy pre stretávanie sa múzejníkov za účelom diskusie 
a výmeny názorov sa vlani uskutočnil seminár Akvizičná činnosť múzeí s dôrazom na 
dokumentáciu 20. storočia, tento rok je to pripravovaná konferencia na tému Múzeá – ochrana 
pamiatok alebo komercia. Tematické diskusné fórum sa stalo súčasťou aj každoročného 
programu Festivalu múzejníkov. 
Predstavenstvo pokračovalo vo vydávaní Kalendária expozícií, výstav a podujatí múzeí na 
Slovensku, vyšiel adresára múzeí a galérií, nerealizovalo sa však plánované vydanie 
Sprievodcu po múzeách na Slovensku. Prebiehala tradičná propagácia múzeí v rámci veľtrhov 
cestovného ruchu, pod hlavičkou ZMS toho roku konala celoslovenská Noc Múzeí. 
Propagácia múzeí a posilnenie postavenia ZMS smerom k zriaďovateľom, štátnej správe  
a vôbec k širokej odbornej i laickej verejnosti je stránka činnosti v ktorej sú ešte značné 
rezervy a preto  je potrebná v budúcnosti systematicky sa zamerať na túto oblasť.   
Snaha o informovanosť členskej základne sa diala  prostredníctvom stránky ZMS i zasielaním 
aktuálnych informácii adresne na múzeá 
Z plánovaných úloh sa nepodarilo uzatvoriť dohodu o spolupráci s radou galérií Slovenska. 
V realizácii stabilného bodu programu Predstavenstva  podieľať sa na riešení aktuálnych 
problémov členských múzeí vo vzťahu k zriaďovateľom sa v rámci stretnutí z múzeami 
v zriaďovateľskej pôsobností územných celkov nepodarilo uskutočniť stretnutie 
so zástupcami Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Aj na základe požiadavky vychádzajúcej 
z rokovaní zo zriaďovateľmi sa začala intenzívna práca na definovaní štandárd múzejnej 
činnosti, o ktorých sa rokovalo už v predchádzajúcom volebnom období. ZMS sa veľkou 



mierou podieľalo na organizovaní a udeľovaní cien súťaže Múzeum roka vyhlasovanej MK 
SR, malo svoje zastúpenie v pracovných skupinách pri návrhu zákonov na MK SR. Na záver 
volebného obdobia P ZMS pripravilo návrh Stanov ZMS, ktorý je zavŕšením snahy 
o zaktivizovanie členskej základne s možnosťou prenášania a riešenie aktuálnych problémov 
múzejníctva a na strane druhej  aj možnosťou vykonávať efektívnejšie prácu  orgánov ZMS. 
 
Na záver: 
Poďakovanie Múzeu SNP za možnosť poriadania Valných zhromaždení i zasadania 
Predstavenstva ZMS. 
Poďakovanie členom Predstavenstva a Revíznej komisie za vykonanú prácu.  
 
 
 
 
Na základe podkladov členov P ZMS a predsedov pracovných zoskupení spracovala                                     
M. Janovíčková 
 
Schválilo:  18. Valné zhromaždenie ZMS 16. októbra 2008 
 


